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Epidemiavbrottsförsäkring T102:2
Avbrottsförsäkring vid smittsam sjukdom.
Gäller från och med 2012-05-01.
Med tillämpning av Grundvillkor för Avbrottsförsäkring samt i försäkringsbrevet/beviset angivna
villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.
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När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer under ansvarstiden till följd av myndighetsingripande
enligt punkt 6 och som sker under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden).
Ansvarstiden är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset och räknas från den dag
ingripande enligt punkt 6 nedan sker.
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Vad försäkringen gäller för
6.1 PÅ FÖRSÄKRINGSSTÄLLET
Försäkringen gäller för avbrott som uppstår i den försäkrade rörelsen genom att myndighet med stöd av
lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av läkare eller veterinär, på vilka det åligger att utöva kontrollerande verksamhet
inom hälsovårdens område.
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Vad försäkringen inte gäller för
7.3 SANERING OCH BORTTRANSPORT
Utan särskilt avtal lämnas ersättning inte för kostnader för sanering av och destruktion av lokaler och annan egendom eller borttransport och destruktion av egendom.
7.4 SKADA PÅ, VÄRDEMINSKNING AV ELLER INDIREKT SKADA
Ersättning lämnas inte för skada på eller värdeminskning av egendom och inte heller för förlust som är
en indirekt följd av myndighets åtgärd, exempelvis genom att viss vara inte har kunnat säljas på grund av
rådande förhållanden.
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Karens och självrisk
Försäkringen gäller utan tillämpning av karens.
10.2 SJÄLVRISK
För epidemiavbrottsförsäkring är grundsjälvrisken 0,2 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset. Flera myndighetsingripanden föranledda av samma orsak anses som ett skadetillfälle.
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Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter – med tillämpningsföreskrifter – som i syfte att förhindra eller
begränsa skada meddelats i lag eller förordning i till exempel
• smittskyddslagen (2004:268)
• livsmedelslagen (2006:804)
• lagen (2006:806) om provtagning på djur m m eller annan tillämplig lag eller förordning eller av
myndighet utfärdad föreskrift.
11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Har den försäkrade vid skadetillfället inte följt en säkerhetsföreskrift enligt ovan, kan ersättningen minskas eller helt utebli om inte åsidosättandet kan antas ha saknat betydelse för skadan.
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Åtgärder vid skada
Utöver de åtgärder som framgår av kapitel B Avbrottsförsäkring, punkt 12, i Grundvillkoret ska
försäkringstagaren
• genom intyg utfärdad av vederbörlig myndighet styrka den tid som verksamheten på grund
av myndighets ingripande inte har kunnat drivas
• visa att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.
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Skadevärderingsregler
14.1.1 SKADEBELOPP
Utöver de avdrag som anges under punkt 14.1.4 i grundvillkoret ska det förväntade
täckningsbidraget även minskas med den ersättning som
• betalas av statsmedel samt eventuell ränteavkastning som försäkringstagaren under
ansvarstiden erhållit på sådan ersättning
• skulle ha betalats av statsmedel men som inte beviljats på grund av att försäkringstagaren
inte har sökt sådan ersättning inom föreskriven tid
• skulle ha betalats av statsmedel men som inte beviljats på grund av vårdslöshet eller
underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrift.
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